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Café Saint Jacques
Hoewel het Corona / Covid19 virus nog lang niet onder controle is en we
landelijk gezien weer een stijging zien van nieuwe besmettingen, denken
we als regiocommissie toch dat het gezien de situatie in Limburg mogelijk
moet zijn weer voorzichtig te beginnen met Cafés Saint Jacques. We zullen
daarbij wel rekening moeten houden met de richtlijnen die daar voor
gelden en u daar ook aan houden.
Nog steeds geldt de afstand van 1,5 meter, regelmatig handen wassen en
materialen die worden gebruikt zoveel mogelijk voor en na gebruik
ontsmetten, hoesten in de elleboog en thuisblijven als er klachten zijn. Op
zich niets nieuws, ware het niet dat niet iedereen daar even strikt mee
omgaat.
Op donderdag 15 oktober willen we beginnen met het eerste Café Saint
Jacques van dit najaar. Dit keer zullen we dat doen in een andere ruimte
dan tot nu toe gebruikelijk was: De Velderie, Prins Bernhardstraat 1 in
Roermond. Deze zaal ligt op loopafstand van het NS station en is geschikt
voor dit doel. De ruimte zal worden ingericht met tafels en stoelen overeenkomstig de 1,5 meter richtlijn. Hierdoor is
het mogelijk om 24 deelnemers en 5 mentoren te huisvesten.
Om alles in goede banen te leiden en ons te houden aan de richtlijnen van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
en de landelijke regels, hebben we de volgende spelregels opgesteld: Wilt u deelnemen, dan vragen wij u een e-mail te
sturen naar genootschaplimburg@kpnmail.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt een
bevestiging of u kunt deelnemen. Zodra zich 24 deelnemers hebben aangemeld, volgt een bericht dat het maximum
aantal deelnemers is bereikt en dat deelname helaas niet meer mogelijk is. Echtparen tellen voor 1 plaats. Deelnemen
kan alleen als u klachtenvrij bent, zich houdt aan de richtlijnen van de mentoren en bij binnenkomst uw handen
ontsmet.
De gegevens van de deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor het organiseren van deze avond. Ze zullen na 3
weken worden gewist en alleen gebruikt als er mogelijk toch sprake is van een besmetting van een van de deelnemers.
Ondanks al deze maatregelen hopen we toch dat we op deze wijze tegemoet kunnen komen aan de wens van leden van
de regio om elkaar weer eens te kunnen spreken en zien en informatie te krijgen over de tocht naar Santiago de
Compostela.
Leden die informatie willen krijgen over de
tocht, maar niet naar ons Café Saint
Jacques kunnen komen, kunnen ook
individueel terecht bij de wandel- en
fietsmentoren. Zij kunnen een mailtje
sturen naar het bovenstaande mailadres.
We zorgen er dan voor dat één van onze
mentoren contact met u opneemt en dan
kunt u samen overleggen hoe u dat regelt.
Onze volgende cafés Saint Jacques zijn
eveneens in de Velderie op donderdag 5
november en 3 december 2020. Deze data
zijn alleen mogelijk als de situatie niet
verandert. We houden u daarvan op de
hoogte.

Regiowerkgroep wordt regiocommissie
De regio Limburg is één van de 16 regio’s van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
Het genootschap heeft 1 bestuur. Namens het bestuur
zijn in alle regio’s groepjes leden die onder verantwoordelijkheid van het bestuur activiteiten organiseren
voor de leden van het genootschap in hun regio.
Daarnaast zijn er ook leden die zich namens het bestuur
bezig houden met zaken als hospitaleren, ledenbijeenkomsten, Ultreia, Jacobsstaf en nog veel meer. De
groepjes leden die de activiteiten in de regio organiseren
worden regiocommissies genoemd en de groepjes leden die zich met de andere regio overstijgende activiteiten
bezighouden, worden werkgroepen genoemd. Vandaar dat we onze werkgroep hebben omgedoopt tot regiocommissie
om verwarring te voorkomen en ons te conformeren aan het landelijk beleid van het genootschap. Voortaan zullen we
dus door het leven gaan als regiocommissie Limburg.

Aankomsten in Santiago de Compostela in 2020
Op de website https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/ kunt u informatie vinden
over aankomsten in Santiago de Compostela vanaf 2004. Fraai weergegeven en voorzien
van heldere grafieken. Op deze website staan de volgende cijfers (bijgewerkt tot en met
augustus 2020) van de aankomsten in dit kalenderjaar.
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Vanaf april tot en met juni was het pelgrimskantoor gesloten en was Spanje in lockdown. Reizen was niet mogelijk en
zelfs naar buiten gaan was slechts in beperkte mate mogelijk. Zoals u kunt zien is in de maanden tot en met augustus
waarin dat wel mogelijk was, slechts 10,5% van het aantal pelgrims aangekomen in vergelijking met het jaar 2019.
Hoewel nu ook delen van Spanje oranje zijn gekleurd, is het nog wel mogelijk om op weg te gaan in Spanje. Elke dag
arriveren er nog steeds pelgrims in Santiago. In elk geval adviseert het Spaanse genootschap: elektronisch betalen, eigen
slaapzak verplicht, eigen eetgerei, hygiënekit meenemen (mondmasker, handgel …), geen bagage in gesloten ruimtes, je
bagage niet tegen andere bagage zetten maar b.v. in een plastic zak doen, nooit zelf een stempel plaatsen, frequent je
handen wassen of handgel gebruiken.

Petra Verhees exposeert van 4 september tot 30
november in de Missiekapel naast de kerk in
Heythuysen. Er staan vier panelen met als titel
Pelgrim. De weg is het doel. De moeilijkste wegen
leiden vaak naar de mooiste bestemmingen.

